
ב שו רג- מועמד? ס
 עוד קרובות, בחירות לעריכת סיכוי שום אץ

אנודת־ישראל. שמאיימת כסי השנה,
 כי הליברליים מהח״כים ולכמה לתנדי למפד׳ל, יתברר אם
 יתמכו הם הליכוד, בראשות ממשלה להקים סיכוי אץ

אלה במיפלגות המערך. יעמוד שבבסיסה ממשלה בהקמת

 לטפל הממשלה על־ידי שמונה תמיר, שמואל
 העיקרי המיכשול את גילה לא השבויים, בעניץ
 של סירובה שבויים: של החלסתם את המונע

 החלטת על משא־ומתן לנהל ממשלת־ישראל
 מבלי טת׳׳ח, בידי המוחזקים השבויים, ששת
 אחמד בידי המוחזקים השבויים שני את לכלול

ג׳בריל.
 אויבה הפרו־סורית, לחזית־הסירוב שייך שג׳בריל מכיוון

 של אפשרות כרגע אין פת׳ח, והנהגת ערפאת יאסר של
 השבויים. שמונת כל על משותף משא־ומתן

 להחזיר מוכנה שהיא מזמן לישראל הודיעה פת׳׳ח הנהגת
 אל־אנצאר, עצירי שיחרור תמורת שבידיה השבויים את

 כל והחזרת בישראל הכלואים אנשי־אש׳׳ף מיספר שיחרור
 ממכון־המחקר צה׳׳ל על־ידי שנלקחו והמיסמכים הספרים

במערב־ביירות. הפלסטיני

שרבי־הדץ חסיח שוב
 ברצח, הנאשם חרמון, שימעון עורך־הדין של סניגוריו
 ביקר כאשר כי טוענים הם לבג״ץ. עתירה להגיש עומדים

 עורך־דין, הוא שגם מאיר, שימעץ, של אחיו
 המישטרה צותתה אחיו, עצור בה בתחנת־המישטרה

, אותה. והקליטה לשיחתם
 לטני שניתן מאחיו, יטוי־כוח יש שלמאיר מכיוון

 טגיעה בהקלטה עורכי־הדץ רואים חודשיים,
ללקוח. עורד־דץ שבץ בחסיון

בצה״ר ■האווירה
טוהרה׳

 קצץ הביע קציני־מילואים של בכינוס
 בצדדל .האווירה בי דיעה בצדדל בביר

 בשנה כי אמר, הבכיר הקצין טוהרה.*
שרדה איתן רפאל של לכהונתו האחרונה

ס #1̂*8 ךמןקןיךמ 75* ״ *8^3 ן מי
קץ. לה שם לוי משה ורנדאלוף

 מוקדמות. מבחירות כבד חשש יש
 שוב תועלה זאת, אפשרות תתגשם אם

 בורג יוסך הד׳ר של מועמדותו
הקשיים? ר1האןצר-מסכראש־הממשלה.

ישראליים בנקים של הקשיים על שהפירסומים נראה

 כותב ישורון
זיכרונותיו

מודעי-שר־האוצר
 להביא ההצעה התגבשה שרי־חתת בקרב

 יהיה מודעי יצחק בממשלה: הבאים לשינויים
 ארידור ואילו ארידור, יורם במקום שר־אוצר

 יתכן שמיר. יצחק במקום כשר-החוץ יתמנה
 ממשלת הרכבת עם מייד ייערכו לא שהשינויים

 מה. זמן כעבור אלא — תורכב אם — שמיר
 תיק־החוץ. על גם שמיר ישמור אז עד

 השינויים את האפשר, ככל לצמצם, היא זו יוזמה מטרת
 לשעבר, ששר־הביטחון אפשרות כל למנוע כדי בממשלה,

בתיק. יזכה שרון, אריאל

 זקשר התהדקו
שרודרפול

 והרמטב׳׳ל שרץ, אריאל לשעבר, שד־הביטחון
 מישקעי על מתגברים איתן, רפאל לשעבר,

ביניהם. הפוליטי הקשר את ומהדקים העבר,
בתנועת־החרות. כבדים חששות מעורר זה חדש מצב

שבים1המ ח״בי ער כעס
 הח״כים בין שיתוף־הפעולה על כעס יש במיפלגת־העבודה
 יחד שנאבקו מהליכוד, הח׳כים ובין מתנועת־המושבים

ממשלת־אחדות. להקמת
 — תנועת־המושבים את המייצגים הח׳׳כים
 — הכהן ומנחם נחמקץ אריק זכאי, יחזקאל

 את לבלום נועדה יוזמתם כי מסבירים
 איתן, רפאל לשעבר, הרמטכ״ל של התחזקותו

הוותיקים. במושבים גוברת השפעה לו התכש

 מישרד־האוצר בין מעימות נובע בחו׳ל אשראי בהשגת
 המדיניות לשינוי ההמתנה הוא הרקע ישראל. ובנק

 ארידור. יורם של הכלכלית
 זוכים שבו ביחס שינוי כל חל לא למעשה,
בחדל. הישראליים הבנקים

 יחנור שרו!
בגדה אנדרטה

 יחנוך שרץ אריאל תיק ללא השר
 בגדה שנהרגו הישראלים אבר אנדרטה

 כביש לצד תוקם האנדרטה המערבית.
 היוזמים מהפשים עתה ון.מרושודצהו

לבינוי. מבצע

 מתפאר גוראד
בחריגות־בנייה

 ושרה שמעיה של במישפטם עד־המדינה ישורון, ישראל
 לגולל עומד הוא ספר. לכתוב התחיל שושן, וחיים אנג׳ל

 הפשע. לעולם הידרדרותו מסכת את שם
 לאחד הסד אשר רב, של בן הוא ישורון

 כך המרכז. באיזור הגדולים מסוחרי־הסמים
 נחמיאם מישל רצח בפרשת גם הסתבד

עד־מדינה. הסד שבה שלי, ושולמית

 באתיברסיטת חקירה
תר־אביב

 לנסיעת בקשר בדיקה עתה נערכת תל־אביב באוניברסיטת
 של ■מדעי״ לכינוס האוניברסיטה מן מרצים של קבוצה

 מון. הקוריאי הכומר של מיסודו האיחוד, כנסיית
 קרתגינה בעיר שבועות כמה לפני נערך הבינום

 נסעו מתל־אביב והמרצים קולומביה, שבמדינת
 מפורשת להוראה בניגוד מאירודדחינם, ונהנו

האוניברסיטה. רשויות של

 שני החיפאי למשלם־המיסים שעלתה מהודרת, בחוברת
 בפרוייקט גוראל, אריה ראש־העיריה מתפאר שקל, מיליון
 דרוקר. זכריה הקבלן שבנה מאריס סטלה

 חמורות חריגות־בנייה נעשו זה בפרוייקט
 נחשפה, שהפרשה אחרי רק שקלים. במיליוני

הקבלן. נגד כתב־אישום העירייה הגישה

בראשה פסיד1 גיבשט״ז
 מגלה בראשץ־לציון, המערך שערך סודי', סקר

 המערך, מועמד ישיג הראשון בסיבוב שכבר
הבוחרים. מקולות אחוז 40מ־ יותר ניצן, מאיר
גיבשטיין, חנניה הנוכחי, בראש־העיר בתמיכה הירידה

יהלזמים לגילוי יונים
 מאוניברסיטת לובוב רוברט הפרופסור
 של חברות־המיכרות למען מאמן תל-אביב

 יהלומים בגילוי המתמחות יונים, דרום־אפריקה
בפסולת.

 אילוף האדם. לשימוש חיות לאילוף מומחה הוא לובוב
המיכרות. מן יהלומים גניבת למניעת ישמש היונים

של סודי בזיבצע

טובה פוליטית שעה
 לשעבר, הרמטנדל יתארח השבוע

 בתוב* איתן, רפאל (מיל׳) רב־אלוך
טובדד. ניתי־הטלוויזיה.שעה

 בעוד זאת בתוכנית יתארח הנראה בכל
 שיודיע ויתכן וייצמן, עזר שבועיים
 מיפלגה להקים החלטתו על זאת במיסגרת

הדשה.
 ב.שעה הופעה העדיפו האישים שני
 .מוקד־, בתוכנית הופעה על־פני טובזד
יותר. מבדה הצפיה אחוז בגלל

והתק״ם רביו ביו קרע
 ביצחק שתמכו המאוחדת, הקיבוצית התנועה מראשי כמה
 בגלל עליו כועסים במיפלגת־העבודה, בהתמודדות רבץ

 ממשלת־אחדות־לאומית. בהקמת תמיכתו
 כזאת, ממשלה להקמת בתוקך מתנגדת התק׳ם
 מאנשי כמה להוציא — התק׳׳ם וראשי

עתה מאוחדים — לשעבר אחדות־העבודה

 בעיר הימין אנשי שתמיכת מכך השאר בין נובעת
מועמדים. כמה בין מתחלקת

בבאר־שבע הדפה!
 הליכוד של מערכת־הבחירות את ינהל הלפרן עדי

בבאר־שבע.
 דומה מתפקיד חודשיים לפני הודח הלסרן

 שלו גזענית התבטאות אחרי בתל־אביב,
עיתונאי. בראיץ

 שטח־אש
ולדח־אי דגחסר

 שרץ, אריאל של עוזרר־לשעבר מדאי, אבי
 המיועד, שר־החקלאות של בנו גרופר, ויונתן

 בנימינה המקומית מהמועצה קיבלו גרופר, פסח
 לצורכי־מירעה. צדד־ל של שטדדאש

 חלקה יש למדאי ואילו חקלאי, הוא גרופר
בת־שלמה. במושב

אחרונות״ .ידיעות
 למיבצע נערך אחרונות״ הצהרץ.ידיעות

 החדש הערב עיתץ נגד בסוד, נשמרים שפרטיו
■הארץ״. בעלי שיוציאו

 מבעלי כמה אחראים קוד, שם לו שניתן המיבצע, על
אחרונות. בידיעות המניות

 של מאוחרת מהדורה אחרונות ידיעות יוציא השאר, בין
החדש. העיתון של ההופעה לשעת במקביל הצהרון,

ה- דמי ד סי  ש
עשרה פי

 בתל־אביב, שונים במקומות המוצבים במישקלים
 בבת לאחרונה המחירים הועלו אדם, לשקילת המשמשים

עשרה. פי אחת
 עשרה הוא ועתה אחד, שקל היה השקילה מחיר

שקלים.
 עיריית על־ידי הניתן רישיון על־פי מוצבים המישקלים

 קופת־החולים במוסדות המוצבים במישקלים תל־אביב.
המחירים. הועלו לא ההסתדרותית




